
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Letní slavnosti staré hudby již za měsíc oslaví 
dvacáté narozeniny 
 
V Praze, 11. června – Už jen měsíc zbývá do okamžiku, kdy Letní slavnosti staré hudby 
zažehnou dvacet svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Od 11. července do 6. srpna 
divákům nabídnou osm exkluzivních večerů, jimiž oslaví nejen dvě desetiletí své existence, 
ale také šest staletí bohaté hudební historie, s níž dlouhodobě seznamují české publikum.  
 
Tématem letošního jubilejního ročníku festivalu jsou samotné oslavy. „Na samém sklonku 
minulého století jsme rozjímali nad tím, jak oživit letní Prahu a naplnit její skvostné památky 
kvalitními koncerty. Nikdo z nás tehdy netušil, že z doprovodné akce k výstavě Sláva barokní 
Čechie se stane světový festival,“ říká k jubileu dramaturgyně festivalu a jedna z jeho 
zakladatelek Jana Semerádová a dodává: „Letní slavnosti staré hudby jsou fenoménem, o 
kterém se mluví. Výjimečnost, daná výběrem míst, ale také pestrostí repertoáru, činí z 
každého ročníku svátek.“ Na narozeninové oslavě této jedinečné hudební přehlídky nebude 
chybět díkůvzdání za všechny předešlé ročníky, veselí a humor s příchutí kávy, blahopřání 
přímo „od srdce“, modlitba k patronce pořadatele Panně Marii, vzývání múz, přání, aby byl 
festival i nadále virtuózní, zahradní slavnost a jako třešnička na vrcholu roztančená 
královská oslava. 
 
Více informací na www.letnislavnosti.cz.  

 
Program slavnostně zahájí ve čtvrtek 11. 7. v kostele sv. Šimona a Judy koncert s názvem Jubilate 
Deo. Instrumenta Musica z Drážďan a pražský vokální ansámbl Cappella Mariana představí 
renesanční a raně barokní vícesborové skvosty z prostředí benátských a saských chrámů 
v programu, který byl vytvořen na míru právě pro zahájení 20. ročníku Letních slavností staré 
hudby. Hudebníci využijí také kostelních empor, kde vyniknou jedinečné akustické možnosti 
prostoru. Velkolepým závěrem festivalových oslav pak bude 6. 8. v Rudolfinu Večer pro krále, který 
navodí atmosféru okázalých slavností a zábav ve Versailles 18. století. Komponované hudebně-
taneční představení láká na árie a taneční části z francouzských barokních oper, jež měli v oblibě 
Ludvík XIV., Ludvík XV. a Ludvík XIV. V podání pěvců Katherine Watson a Reinouda Van 
Mechelena a dvojice tanečníků z francouzského souboru Les Cavatines se za doprovodu orchestru 
Collegium Marianum rozvine příběh osudové lásky, podpořený stylizovanými barokními kostýmy i 
světelným designem.  
 
Benoît Dratwicki, ředitel prestižního Centra barokní hudby ve Versailles, které letos spolu 
s Francouzským institutem v Praze pokračuje v intenzivní spolupráci s Letními slavnostmi staré 

http://www.letnislavnosti.cz/


 
 
 
 
 
 
 

hudby, zdůrazňuje kulturní význam Versailles pro hudební vývoj nejen ve Francii, ale v tehdejší 
Evropě: „Vášeň pro hudbu sdílela u francouzského dvora celá řada osobností od krále přes 
následníky trůnu až po jejich favoritky. Vznikl zde bohatý a pestrý repertoár, jemuž se hudební 
produkce u žádného jiného evropského dvora v 17. a 18. století nemohla rovnat. Závěrečné 
představení 20. ročníku Letních slavností staré hudby vzdává hold originalitě, již tenkrát Francii 
záviděl celý svět.“ 
 
 
K dalším festivalovým lahůdkám patří bezesporu Balet o kávě, rozverné představení pro velké i 
malé diváky, v němž doslova ožije kompletní kávový servis. V úchvatných kostýmech ve stylu 
míšeňského porcelánu se představí polský baletní soubor Cracovia Danza Ballet za doprovodu 
souboru Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové. Pěveckých partů se ujmou 
Patricia Janečková a Jaromír Nosek. Představení bude předcházet přednáška s ukázkami artefaktů 
spjatých s kávovou kulturou od PhDr. Kateřiny Ebelové, Ph.D. Vstup na přednášku, která se bude 
konat 17. července od 17:30 na Malé scéně Divadla ABC, je zdarma na základě předložení 
vstupenky na Balet o kávě a povinné registrace. 
 
Až do 14. června nabízí pořadatel u příležitosti Dne dětí 50% slevu pro dětské diváky (do 15 let). 
Sleva je dostupná online v rezervačním systému po výběru sedadla v sále anebo ve Festivalovém 
centru. Představení je vhodné pro děti od 6 let. 
  
Festival dále láká na vystoupení dvou fenomenálních instrumentalistů, gambisty Vittoria Ghilemiho 
a loutnisty Lucy Piancy v programu s případným názvem Due Virtuosi, které se uskuteční 
v Břevnovském klášteře, nebo na večer s názvem V zahradách múz v nádherném prostředí Zámku 
Troja, v jehož průběhu budeme mít možnost okusit atmosféru proslulých pařížských salonů 18. 
století.  
  
 

Dvacátý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro 
barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také 
Francouzský institut v Praze.  Více o spolupráci … 

Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online přímo na www.letnislavnosti.cz. Rezervované 
vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit ve Festivalovém centru, nebo zaplatit kartou online. Seznam dalších 
předprodejních míst na www.colosseumticket.cz. 
 
Festivalové centrum na adrese GALERIE 1 ve Štěpánské 47, Praha 1 je otevřeno každou středu (do 26. 6. 
2019) od 10.00 do 18.00 hodin.  
Od 2. 7. do 6. 8. 2019 je otevřeno každé úterý a středu od 10.00 do 18.00. 
17. 7., 31. 7. a 6. 8. je otevřeno do 17.00. 
 
Již tradičně pořadatel nabízí množstevní slevu 4+: při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí 
bude poskytnuta 20% sleva z ceny každé vstupenky.  
V rámci věrnostního programu je možné získat slevu 200 Kč za každých 2000 Kč vynaložených na online 
nákup vstupenek na koncerty Letní slavnosti staré hudby 2019 (tento program vyžaduje registraci). 
U vybraných koncertů festival nabízí speciální studentský program: 100 Kč / 1 vstupenka bez určení 
konkrétního místa (držitelé těchto vstupenek budou uvedeni na volná místa v sále těsně před začátkem 
koncertu). Více informací na www.letnislavnosti.cz. 
Systém slev a bonusů výrazně rozšiřuje program pro členy klubu Collegium! (podrobnosti na 
www.letnislavnosti.cz).  
 
Senioři a studenti mají vstupné levnější o 10 %. 
Nově pořadatel nabízí 20% slevu pro děti do 15 let. 
Držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) mají slevu 50 %. 

http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/versailles-prague/
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PROGRAM: 
 
Čtvrtek 11. 7. 2019, 19.30 
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1 
Jubilate Deo 
Vícesborová díla benátských a saských chrámů 
G. Gabrieli, H. Schütz, M. Praetorius, O. di Lasso, A. Trombetti 
 
CAPPELLA MARIANA 
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí  
INSTRUMENTA MUSICA (Německo) 
Ercole Nisini – trombón, umělecký vedoucí  
Vojtěch Semerád – hudební nastudování 
 
 
Středa 17. 7. 2019, 19.00 
Divadlo ABC, Vodičkova 28, pasáž U Nováků, Praha 1 

Balet o kávě 
Humorné taneční představení s hudbou J. S. Bacha  
 
Patricia Janečková – soprán 
Jaromír Nosek – bas 
CRACOVIA DANZA (Polsko) – taneční soubor 
Romana Agnel – umělecká vedoucí  
Romana Agnel, Dariusz Brojek – choreografie  
Monika Polak-Luścińska – stage design, kostýmy 
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí 
 
 
Pondělí 22. 7. 2019, 20.00 
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 

Corazón español  
Španělský hudební temperament napříč staletími  
G. Sanz, J. Hidalgo, F. G. Lorca, M. de Falla 
 
Anna Reinhold – mezzosoprán 
Quito Gato – kytara, hudební nastudování  
EXCLAMATIO STRING QUARTET (Španělsko) 

 
 

Čtvrtek 25. 7. 2018, 20.00 
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1 

Rosa mystica 
Mariánské nešpory mistrů renesanční polyfonie 
G. P. da Palestrina, G. Gastoldi, J. Desprez, F. Guerrero 
 
UTOPIA (Belgie) 
 
 
Pondělí 29. 7. 2019, 20.00 
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7 

V zahradách múz 
Hudba pařížských salónů 18. století  
J.-Ph. Rameau, A. D. Philidor, J.-M. Leclair, J. Schobert 
 
Chantal Santon-Jeffery – soprán  
Jana Semerádová – flauto traverso  



 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie Pfister – barokní housle  
Bruno Cocset – barokní violoncello 
Béatrice Martin – cembalo 
 
 
Středa 31. 7. 2019, 19.30 
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6 

Due virtuosi 
Mistrovské kusy pro loutnu a violu da gamba  
M. Marais, A. Forqueray, R. de Visée, C. Zuccari 
 
Vittorio Ghielmi – viola da gamba 
Luca Pianca – loutna  
 
 
Úterý 6. 8. 2019, 19.30 
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha 1 

Večer pro krále 
Příběh osudové lásky na motivy francouzských barokních oper  
Hudebně-taneční představení 
J.-Ph. Rameau, J.-J. Cassanéa de Mondonville, J.-M. Leclair 
 
Katherine Watson – soprán 
Reinoud Van Mechelen – tenor   
Anna Chirescu & Artur Zakirov – barokní tanec  
COLLEGIUM MARIANUM 
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí  
Natalie van Parys – choreografie, umělecká vedoucí Les Cavatines  
Alain Blanchot – kostýmy  
Vladimír Malý – light design 
 

Doprovodná akce festivalu 
 
Sobota 27. 7. 2019, 16.00 – 17.30 – 19.00 
Valdštejnská zahrada, Praha 1 

Commedia dell’arte 
Divadelní a taneční podívaná pod širým nebem 
Enrico Bonavera – herec  
Chorea Historica – taneční soubor  
U příležitosti 100. výročí Italského velvyslanectví v Praze a 20. výročí MHF Letní slavnosti staré hudby. 
Akce koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jaroslava Kubery. 

 
 

Pořadatel: Collegium Marianum – Týnská škola 
Spolupořadatel: Nadace Collegium Marianum 
 
Festival je členem European Early Music Network (REMA) a je hrdým držitelem prestižního EFFE Label 
2019–2020 a označení „výjimečný festival”. 
 
Festival se koná pod záštitou: 
ministra kultury Antonína Staňka, 
primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, 
starosty Městské části Praha 1 Pavla Čižinského 
a České komise pro UNESCO 
 
Za laskavé podpory: 
hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu České republiky a Městské části 
Praha 1 



 
 
 
 
 
 
 

a dále: Česko-německého fondu budoucnosti, Italského kulturního institutu v Praze, Polského institutu v 
Praze, Velvyslanectví Španělska, Institutu Cervantes v Praze, Zastoupení vlámské vlády v České republice, 
Acción Cultural Española, Nadace Collegium Marianum 
 
Ve spolupráci s: 
Centre de musique baroque de Versailles a Francouzským institutem v Praze 
 
Hlavní mediální partner: 
Český rozhlas 3 Vltava 
 
Partneři: 
Instalace Praha, a.s., Litea Solution, Galerie 1, Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, 
Senátu Parlamentu ČR, Hotel Constans, Emblem Hotel, Tiskárna Flora, WDLux, Metamorphosis, Hudební a 
taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze 
 
Mediální partneři: 
Harmonie, Respekt, Opera Plus, Klasika Plus, Hudební rozhledy, Psychologie DNES 
 
 
Další informace:  
 
SMART Communication s.r.o.  
Újezd 21, Praha 1 – Malá strana 
Lucie Čunderliková  
M: +420 733 538 889 
E: cunderlikova@s-m-art.com  
 

 
 
          
 
 
 
 
 

Collegium Marianum 
Vodičkova 32, Praha 1  
T/F: +420 224 229 462, +420 731 448 346 
www.letnislavnosti.cz   
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